
 

 

 

 
Kennismakingsgesprekken 
Wij zien de leerlingen en hun ouders graag bij het kennismakingsgesprek waar afspraken voor  
zijn (of nog worden) ingepland, in de tweede en derde week van dit schooljaar. 
Houdt u rekening met de maatregelen en richtlijnen die gelden omtrent het coronavirus? Met  
name het houden van 1,5 meter afstand en thuisblijven bij klachten. Voor alle regels en afspra- 
ken rondom corona, die gelden op Het Driespan verwijs ik u naar het document op onze website: 
https://www.obs-driespan.nl/media/maatregelen-corona-het-driespan. 
 
Fietspad vrij 
Wanneer leerlingen van groep 5 t/m 8 tussen 8.35 en 8.45 uur op school aankomen, mogen zij direct 
het plein op en kunnen naar de klas gaan. Dit voorkomt ‘opstoppingen’, waardoor gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan en het fietspad versperd wordt. (Veel) Vroeger op school aankomen dan 
8.35 uur is niet handig, maar ben je toch eerder op school houd dan het fietspad vrij. De afgelopen 
week hebben wij dit nog eens in alle groepen 5 t/m 8 onder de aandacht gebracht. 
Veel leerlingen hebben de afspraak direct al goed opgepakt. De laatste dagen zagen wij al meteen  
verbetering. Super! 
Wilt u (als ouder) bij het brengen en halen ook zoveel mogelijk rekening houden met het vrijhouden 
van de fietspaden? Bedankt! 
 
HVO/GVO 
In de week van 7 september starten voor de leerlingen van groep 5 t/m 8, die hiervoor zijn 
aangemeld, de godsdienstlessen. 
Het Centrum voor Vormingsonderwijs heeft ons laten weten dat de HVO lessen in elk geval tot 
de herfstvakantie nog niet zullen starten. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Mijn naam is Maike Schutte. Ik ben de  schoolmaatschappelijk werker op basisschool Het Driespan.  
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, 
gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen.  
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in 
overleg met u als ouders.  
Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de 
school. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen 
met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school.  
Ik ben bereikbaar op maandag (even weken), dinsdag, woensdag en donderdag via:  
Telefoonnummer: 0655881046 of per e-mail: m.schutte@kwadraad.nl. 
 
Nieuwe bank 
U heeft hem misschien al zien staan op het plein bij de onder-/middenbouw…?  
In de vakantie is een nieuwe houten bank geplaatst, omdat de oude aan vervanging 
toe was. Wij bedanken hier graag de ouderraad voor, want dankzij de OR (en een  
heel goede timmerman) staat er een mooie, nieuwe, multifunctionele bank! 
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Weekbrief van 7 september 2020 
         

De eerste schoolweek zit er (bijna) op… 
We hebben een goede eerste week gehad met elkaar op Het Driespan! 
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Nieuws uit de groepen 

1  
We zijn in groep 1 gezellig begonnen met veel nieuwe kinderen. Het is nog even wen- 
nen allemaal maar we zien dat de kinderen enorm hun best doen om alle afspraken en 
regeltjes te leren. We hebben de vakantiefoto’s van de kinderen bekeken in de klas en  
genoten van de leuke verhalen over de vakantie.  
 
We hopen alle ouders te spreken tijdens de kennismakingsgesprekken volgende week  
en de week erop. 
 
Tot slot willen we vragen of alle ouders nog even goed de naam van uw kind op de broodtrommels, bakjes en 
bekers kunnen zetten...alvast bedankt!  
 

2 
Wat fijn om alle kinderen weer op school te kunnen verwelkomen na een lekker lange zomervakantie! 
Veel kinderen hebben hun vakantieverhalen kunnen vertellen aan de hand van de foto’s die naar ons 
toegestuurd waren. Heel leuk om te zien en te horen! Als u nog geen foto’s gemaild had, kan dit nog steeds. 
De kinderen kiezen hierna zelf een foto uit die op het prikbord mag. Zo kunnen we nog een beetje nagenieten 
van de vakantie! 
 
We hopen iedereen te ontmoeten tijdens de kennismakingsgesprekken. Ook leuk omdat u dan een kijkje in 
de klas kunt nemen! 
 
Vanaf maandag 7 september gaan de groepen 2 elke week op maandagmiddag in de 
natuurspeeltuin spelen tegenover de school. Op deze middagen adviseren we oude 
kleding en laarzen.  
 

3  
Na het gezellig bijkletsen in de klas hebben kinderen in groep 3 al goed aan hun eigen 
tafel gewerkt. Ze kunnen de i en k al lezen en deftig schrijven.  
Komende week staande m en s op het programma. En we gaan starten aan ons reken- 
boekje.  
 
De klassen zijn versierd met vlaggetjes waarop staat wie we zijn en waar we van hou- 
den. We gaan er een gezellig schooljaar van maken! 
 

4  
In de groepen 4 blijven wij nog even in de vakantiestemming, dankzij de heerlijke va- 
kantiefoto’s die we van de kinderen hebben gekregen. Alle kinderen mogen vertellen  
over hun vakantie en wat komen er mooie verhalen uit de kinderen.  
 
In groep 4 leren we om te werken in een schrift. Dat is even wennen, want iedereen is  
het zo gewend om in de boeken te schrijven. Soms vergissen we ons nog wel eens.  
 
We krijgen iedere dag veel lichaamsbeweging, want we lopen soms wel vier keer per dag op en neer. Het lukt 
ons steeds beter om in de brandrij te lopen.  
 



5  
Wat fijn om iedereen weer te zien na de vakantie! Iedereen is goed uitgerust.  
Dat jullie hebben genoten is wel te zien aan de leuke foto’s die we krijgen van de kinderen. 
Mocht je nog geen foto hebben ingeleverd, dan kun je het alsnog doen. De wand raakt al aardig vol en ziet er 
gezellig uit!  
 
Met de Vreedzame Schoollessen hebben we gesproken met elkaar over hoe we het gezellig kunnen maken in 
de klas. Dit hebben we opgeschreven en hangt op in de klas. 
 
Tijdens de rekenlessen zijn de tafels alweer om het hoekje komen kijken. De tafels 1 t/m 6 en 10 worden nu 
nog herhaald. Binnenkort starten we met het aanbieden van de tafels 7,8 en 9. 
 
In groep 5A komt Lize stage lopen op woensdag, donderdag en vrijdag. Zij volgt de 
opleiding van onderwijsassistent.  
In groep 5B komt Nicky elke dinsdag stage lopen. Zij wil heel graag juf worden!  
Wij heten beiden van harte welkom op onze school! 
 

6 
Wat was het spannend maar ook wel weer erg leuk om weer terug op school te zijn. 
De eerste week zit er inmiddels alweer op. Afgelopen week hebben we groepsafspraken gemaakt om ervoor 
te zorgen dat het weer een gezellig jaar wordt op school. 
 
Volgende week beginnen de kennismakingsgesprekken, we zijn erg nieuwsgierig naar 
wie jullie zijn. 
 
Binnenkort starten we ook met het huiswerk. Hiervoor mogen de kinderen een eigen multomap meenemen. 
Ook een agenda is erg handig. Op de site, bij de eigen groep, zal ook dit jaar het huiswerk worden 
bijgehouden. 
 

7 
De eerste week zit er alweer op. Het is een week geweest waarin we groepsafspraken 
hebben gemaakt, een nieuwe plek hebben gekregen voor de fietsen en het vooral ge- 
zellig hebben gehad met elkaar. 
 
Vanaf volgende week starten we met 1 keer per week huiswerk. Het huiswerk  
wordt op dinsdag meegegeven en uiterlijk vrijdag ingeleverd.  
 
De komende twee weken zijn de kennismakingsgesprekken, mocht u het formulier nog niet hebben ingevuld 
maar toch graag willen komen neem dan contact op met de leerkracht dan gaan we proberen u nog in te 
roosteren. 7a: bianca.opschoor@obs-driespan.nl of daisy.heeneman@obs-driespan.nl 7b: emma.arkel@obs-
driespan.nl  
 

8  

Na 6 weken vakantie, kwamen de kinderen vol goede moed en een dosis gezonde spanning het 
schoolgebouw in. De kapstok, het lokaal en de zitplaats werd snel gevonden. 
 
We hebben geluisterd naar vakantieverhalen, groepsafspraken gemaakt en zijn al flink 
aan de slag gegaan. 
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Het is wel even wennen in groep 8, maar beetje bij beetje leren de kinderen wat ze alle- 
maal te wachten staat dit jaar en wat we van ze verwachten. 
Zeer binnenkort beginnen we met huiswerk. Op de site, bij de eigen groep, zal ook dit jaar het huiswerk 
(maak- en leerwerk) worden bijgehouden.  
 
In groep 8A is het opgevallen dat er kinderen zijn die geen gymschoenen dragen tijdens de gym. Met oog op 
de veiligheid zou het fijn zijn als ieder kind zo snel mogelijk gymschoenen heeft. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


